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Kohti kesää
Toukokuu pyörähti käyntiin ja opettajanhuoneen aamukammassa on jäljellä 22 piikkiä.
Miten nämä aamut voivat riittää kaikkeen siihen, mitä vielä pitää tehdä ennen kesälomaa.
Kohta koulu kuitenkin tyhjenee ja käytävät hiljenevät tutusta töminästä ja monenlaisista keskusteluista.
Voitte kiitoksella katsoa menneeseen lukuvuoteen ja vetää syvään henkeä aloittaessanne kesäloman.
Meillä nuorisotyössä kesä tarkoittaa toiminnan aktivoitumista. Monet vapaalle jäävät koululaiset tulevat
mukaan leireille, toimintapäiviin, kesäkahviloihin ja ripareille. Niillä päivät täyttyvät yhdessä tekemisestä
ja hengailusta. Toivottavasti kukaan ei jää yksin, vaan uskaltaa rohkeasti tulla mukaan vieraampienkin
ihmisten kanssa toimimaan.
Kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena lukuvuotena ja Taivaan Isän siunausta kesälomaan toivottaen!

Marjukka Borgman
Nuorisotyönohjaaja, kouluyhteistyö
Kallaveden seurakunta

KOULUYHTEISTYÖ KALLAVEDEN SEURAKUNNASSA YHTEYSHENKILÖT
Kanta-Kallaveden alue: Nuorisotyönohjaaja Marjukka Borgman, marjukka.borgman@evl.fi p. 040 4848 357
Karttula: Nuorisotyönohjaaja Riikka Kukkonen, riikka.kukkonen@evl.fi p. 040 4848 542
Maaninka: Heli Kyhyräinen, heli.kyhyrainen@evl.fi p. 040 4848 411
Koulutyönpappi Veli Mäntynen, veli.mantynen@evl.fi p. 040 4848 361
Kirkkoherra Matti Pentikäinen, matti.pentikainen@evl.fi p. 040 4848 329

Kallaveden seurakunnan ”Koulukukko” - toukokuu 2016
Koulukukko sisältää ajankohtaisia asioita seurakunnan ja koulun yhteistyöstä.
Tiedotteen voi tulostaa ja laittaa opettajan huoneen ilmoitustaululle luettavaksi.

TÄSSÄ KOULUKUKOSSA 3 / 2015 - 2016
Seurakuntien uudet nettisivut
Koulujen kevätkirkot 2016
Lukuvuoden 2016 – 2017 toiveita
Virsivisa 2016 - 2017
Upeat kiertue Kuopiossa 2.11.2016
Hartauskukko – Veli Mäntysen kirjoitus
Valmistaudutaan kevätkirkkoon – materiaalia oppilaille

SEURAKUNTIEN UUDET NETTISIVUT
Kirkko on uudistanut nettisivujaan, olemme siirtyneet mobiiliaikaan www.kuopionseurakunnat.fi
KALLAVEDEN SEURAKUNNAN KOULUYHTEISTYÖN NETTISIVUT
http://www.kuopionseurakunnat.fi/kallaveden-seurakunta/kouluikaiset/kouluyhteistyo
Seurakunnan kouluyhteistyön nettisivulta löytyy oppituntivierailujen materiaalit, ajankohtaiset infot, kuukauden
virret ja jumalanpalveluksen liturgiat laulettuina, sekä linkkejä kirkon koulupalveluihin.
Vinkkejä sivujen kehittämisessä otetaan vastaan.

KOULUJEN KEVÄTKIRKOT 2016
Kevätkirkkoajat ja -toimittajat löytyvät nettisivulta
http://www.kuopionseurakunnat.fi/kallaveden-seurakunta/kouluikaiset/kouluyhteistyo/koulukirkot-ja-hartaudet
Koulukirkon alussa olisi hyvä paikka oppilaiden musiikkiesitykselle, mikäli sellaista löytyy.
Muutoinkin oppilaiden mukana olo kirkon toteutuksessa on tervetullutta. Olkaa rohkeasti yhteydessä
koulukirkossanne palvelevaan pappiin koulun ideoista kirkon toteuttamisessa.
Vien viestiä papeille, että hekin ovat aktiivisesti ja ajoissa yhteydessä koululle kysellen ideoitanne ja toiveita.
Kevätkirkkovirret ovat (harjoitteluäänitteet löytyvät nettisivulta):
Jumala loi, virsi 135
Taas kukkasilla kukkulat, virsi 572
Kuule Isä Taivaan, virsi 501
Suvivirsi, virsi 571

KOULUN TOIVEET SEURAKUNNAN JA KOULUN YHTEISTYÖLLE LUKUVUONNA 2016 – 2017
Nyt on aika luoda katsetta kohti tulevaa. Antakaa palautetta ja esittäkää toiveita yhteistyölle.
Voisitteko lähettää toiveet sähköpostitse 15.5. mennessä
1.
2.
3.
4.

Palautetta päättyvältä lukuvuodelta
Toiveita uskonnonopetuksen tukeen tulevana vuonna
Erityistoiveita kouluyhteistyöhön; projektit, vanhempainillat, luokkakohtaiset hankkeet
Päivänavaukset; kellonaika ja viikonpäivä toive
Ehdotamme mielellämme tarkempia aikoja koululle, kunhan näemme toiveiden kokonaisuuden.
Voimme hyvin pitää kouluhartauden mihin aikaan päivästä vain.
5. Koulukirkkojen ajankohta ja paikka (kaksi vaihtoehtoa; päivämäärä, kellonaika ja paikka)
1. vaihtoehto

2. vaihtoehto Muuta

syyskirkko
joulukirkko
kevätkirkko
adventtihartaus paikkatoive
pääsiäishartaus paikkatoive

VIRSIVISA 2016 -2017
Onko Virsivisa tuttu? Oletteko olleet mukana visassa? Virsivisa on valtakunnallinen kouluille suunnattu hanke, joka
on tarkoitettu kolmas- ja neljäsluokkalaisille. Tavoitteena on tehdä virsikirjaa koululaiselle tutuksi.
http://www.virsivisa.fi

UPEAT – KOULUTUSTA USKONNONOPETTAJILLE
Valtakunnallisilla UPEAT -koulutusiltapäivillä tuomme ja kehitämme uskonnonpedagogista asiantuntemusta luokan
-ja aineenopettajille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Maksuttomassa iltapäivässä saat tietoa ajankohtaisista ja
tärkeistä uskonnonpedagogiikkaan liittyvistä aiheista ja konkreettisia ideoita opetussuunnitelman taitolähtöisen
opetuksen edistämiseen. Pääset myös jakamaan ideoita muiden aiheesta
kiinnostuneiden kanssa.
Upeat kiertue Kuopiossa 2.11. klo 12 -14
Itä-Suomen Aluehallintoviraston juhlasali, Hallituskatu 12 -14
http://www.seurakuntaopisto.fi/upeat

HARTAUSKUKKO
AAMUA AVAAMASSA – KIITOS AVUSTA!
Eräänä kauniina syyskuun aamuna olin Petosella suuressa koulussa jo klo 8.
Tulin koulun avaraan aulaan ja totutun mukaan menin vahtimestarin valvontahuoneeseen. Tarkoitukseni oli pitää
koko koululle päivänavaus, jonka teemaksi ajattelin Nenäpäivä-keräystä ja Ylitä raja -teemaa.
Huomasin heti, että vahtimestarin valvontahuoneessa oli valot ja hänen turvaliivinsä oli jäänyt pöydälle. Ovi oli
suljettu. Oppilaita saapui iloisena ja kouluun sisään. Vielä oli hetki aikaa, ja siirryin opettajainhuoneeseen. Siellä
tiedustelin eräältä opettajalta, miten voisin pitää aamunavauksen. Hän lähtikin heti tarkastamaan asiaa ja avasi
vahtimestarin valvontahuoneen oven. Yhdessä ihmettelimme, missä vahtimestari voisi olla. Myöhemmin selvisi, että
hän oli joutunut lähtemään toiselle koululle vaihtamaan tärkeää lamppua. Opettaja totesi minulle, että hän ei osaa
laittaa koulun äänentoistolaitteistoa päälle, joten tällä kertaa laatimani päivänavaus jäisi pitämättä. Totesin hänelle,
että vaikka olen käynyt tässä huoneessa monta kertaa, en hallitse näitä äänentoistolaitteita enkä tiedä edes mistä
virta laitetaan päälle.
Siinä ehkä hieman harmitellessamme juuri samaan aikaan tuli ikäiseni mies, ukki, valvontahuoneeseen. Hänkin kyseli
entistä työkaveriaan, koulun vahtimestaria. Tiedustelin häneltä miksi hän on tullut kouluun ja hän vastasi, että hän
on tuomassa lapsenlastaan kouluun. ”Tulin samalla poikkeamaan ja morjestamaan entistä työkaveria. Kysyin häneltä
heti, osaako hän käyttää äänentoistolaitteita. Hän vastasi iloisesti: ”Totta kai, kun olen niin monta kertaa niitä
käyttänyt.”
Kehotin häntä ystävällisesti laittamaan laitteet päälle ja hän riisui takkinsa ja sääti kaikki laitteet toimimaan.
Tarkastimme vielä kahta minuuttia ennemmin päivänavauksen alkamista, että ääneni kuuluu varmasti koulun
käytävillä ja luokissa.
Apu tässä ongelmatilanteessa oli ihmeellinen. Koen tuon miehen saapumisen johdatuksena. Päivänavauksen
päätyttyä vaihdettiin vielä kuulumisia ja poistuimme molemmat koulun ulko-ovesta toivottaen toinen toisillemme
hyvää päivän alkua ja siunausta päivään.
Joskus johdatus voi olla aivan konkreettista. Voi sattua sellaisia elämäntilanteita, ettei millään voisi etukäteen arvata
saamaansa apua. Löydetäänkin jokin uusi ratkaisu.
Me voimme itsekin olla suureksi avuksi toinen toisillemme. Emme ajattele vain omaa henkilökohtaista elämää tai
vastuutamme, vaan toinen toisiamme. Raamatussa on monia kohtia siitä, miten meitä ihmisiä johdatetaan eteenpäin.
Jumalan johdatus on todellisuutta vaikka emme sitä ajattelekaan.
Raamattua lukiessa Jumalan johdatus tulee selvästi esille.
Tässä on joitakin Raamatun kohtia Jumalan johdatuksesta: Psalmi 119:105; Matt. 7:12; Joh.3:16.
On taas turvallista käydä koulua, kun tiedämme, että meistä jokaisesta pidetään hyvää huolta. Jumala varjelee ja
johdattaa meitä. Hän näkee koko elämämme.

Iloisia koulupäiviä toivottaen
Veli Mäntynen, Kallaveden seurakunnan koulupappi

VALMISTAUDUTAAN KEVÄTKIRKKOON
Tehtäviä oppilaille

Ristisana
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jumalan Poika
Kulkee mustissa, mutta jumalanpalveluksessa on valkeassa vaatteessa
Kanttori soittaa niitä
Rukouksen loppu. Totisesti.
PAX
Pitkä, leveä nauha papin kaulalla, merkki kirkon virasta
Rukouksen vertauskuva, josta lämpö nousee ylöspäin, kuten meidän huolenaiheet, kiitokset ja toiveet.
Öylätti
Jumalanpalveluksen muusikko
Hän valmistelee kirkon jumalanpalvelusta varten, laittaa liturgiset liinat alttarille ja virsinumerot virsitauluun.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(Ratkaisu: Jumala sinua ___________________________________________________________ .)

Isä Meidän – rukous
Täytä puuttuvat sanat
Isä _________, joka olet taivaissa. Pyhitetty olkoon sinun _____________. _______________ sinun ___________kuntasi.
___________________________ sinun tahtosi, ____________ maan päällä niin kuin _________________________.
Anna _______________ tänä päivänä ___________________ joka_______________________ leipämme.
Ja ____________ meille meidän ____________________ anteeksi, niin kuin _____________ anteeksi ____________________________ niille,
jotka ovat meitä __________________ rikkoneet.
___________ saata _____________ kiusaukseen, vaan päästä ______________ ______________________.
Sillä ____________ on valtakunta ja ___________ ja kunnia ______________________________. Aamen.

VALMISTAUDUTAAN KEVÄTKIRKKOON
Tehtäviä oppilaille

Kirkon alttari
Väritä alttariliina, liturginen väri on koulukirkossa vihreä
Piirrä alttarikukat ja kaksi kynttilät
Piirrä alttarille risti tai krusifiksi
Piirrä alttaritaulu, joka kertoo jostakin raamatunkertomuksesta
Mitä muuta alttarille kuuluu? Piirrä

